
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผู้สงูอายุ เพื่อชว่ยเหลอืผู้สงู ผู้สงูอายุ 60 ป ี ขึ้นไป 4,400,000  4,500,000  4,600,000  4,800,000  5,000,000  จ านวน การยังชพีผู้สงูอายุ ส านกัปลดั

อายุที่ดอ้ยโอกาส ผู้สงูอายุ

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผู้พกิาร เพื่อชว่ยเหลอืผู้พกิาร ผู้พกิารที่มบีตัรผู้พกิาร 460,000     470,000     490,000     500,000     520,000     จ านวนผู้พกิาร การยังชพีผู้พกิาร ส านกัปลดั

ทกุราย

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผู้ตดิเชื้อ เพื่อชว่ยเหลอืผู้ตดิเชื้อ ผู้ตดิเชื้อเอดส์ 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       จ านวนผู้ตดิเชื้อ การยังชพีของผู้ปว่ย ส านกัปลดั

เอดส์ เอดส์ เอดส์ เอดสด์ขีึ้น

4 เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบ ประชาชนไดรั้บการดแูล 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       สขุภาพของ สามารถดแูลสขุภาพ ส านกัปลดั

สขุภาพต าบลสมอพลอื ประชาชน สขุภาพ ประชาชน ของประชาชน

5 เงนิสมทบกองทนุสวัสดกิาร เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบ ประชาชนไดรั้บการสมทบ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     เงนิออมของ ประชาชนรู้จกัการ ส านกัปลดั

สงัคม ต าบลสมอพลอื กองทนุสวัสดกิาร ประชาชน ออม
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.1 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรรงคล์ดอุบตัเิหตุ เพื่อปอ้งกนัและลด จดัตัง้ศนูย์อ านวยการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนอุบตัเิหตุ ประชาชนไดรั้บความ ส านกัปลดั

ทางถนนชว่งเทศกาล อุบตัเิหตชุว่งเทศกาล ปอ้งกนัและลดอุบตัเิหตุ ที่เกดิขึ้นในพื้นที่ สะดวก และ งานปอ้งกนัฯ

สงกรานต์ สงกรานต์ ทางถนน ชว่งเทศกาล ปลอดภยัในการ

สงกรานต์ สญัจร

จ านวนการเกดิ

อุบตัเิหตชุว่ง

เทศกาลลดลง

2 โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนั เพื่อเปน็การเตรียม จดัซอ้มแผนปอ้งกนั และ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้ ผู้เขา้รับการฝึก ส านกัปลดั

ภยัและระงับอัคคภียั ความพร้อมในการ ระงับอัคคภียั ปลีะ 1 คร้ัง รับการอบรม อบรมมคีวามรู้ ใน งานปอ้งกนัฯ

ปอ้งกนั และระงับ การปอ้งกนัภยั และ

อัคคภียัใหก้บัอาสา ระงับอัคคภียั

สมคัรฯ เจา้หนา้ที่ เบื้องตน้ได้

ประชาชน นกัเรียน

นกัศกึษา ในเขตพื้นที่
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกูภ้ยัจเูนยีร์ เพื่อใหเ้ยาวชน จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้กบั 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนผู้เขา้รับ เยาวชนและนกัเรียน ส านกัปลดั

นกัเรียนในเขตพื้นที่ ได้ เดก็นกัเรียนเยาวชนใน การอบรม มคีวามรู้ในการ งานปอ้งกนัฯ

รับความรู้ดา้นการ พื้นที่ ปอ้งกนั และ

ปอ้งกนั และระงับ ชว่ยเหลอืตวัเองใน

อัคคภียัเบื้องตน้ เบื้องตน้ได้

4 โครงการปอ้งกนัเดก็ไทยไม่ เพื่อใหเ้ยาวชน นกัเรียน จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้กบั 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       จ านวนผู้เขา้รับ เยาวชนและนกัเรียน ส านกัปลดั

จมน้ า ในเขตพื้นที่ ไดรั้บความรู้ เดก็นกัเรียนเยาวชนใน การอบรม มคีวามรู้ในการลอย งานปอ้งกนัฯ

ดา้นการลอยตวัในน้ า พื้นที่ ตวัในน้ า และชว่ย

และชว่ยเหลอืตวัเองไม่ เหลอืตวัเองไมใ่ห้

จมน้ า จมน้ าได้

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อเพิ่มจ านวนอาสา จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร 200,000     200,000     จ านวนผู้เขา้รับ อาสาสมคัรปอ้งกนั ส านกัปลดั

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน สมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน การอบรม ภยัฝ่ายพลเรือน งานปอ้งกนัฯ

(อปพร.) หลกัสตูรจดัตัง้ใหม่ พลเรือน (อปพร.) (อปพร.) หลกัสตูรจดัตัง้ (อปพร.) มจี านวน

เพิ่มประสทิธภิาพอาสา ใหม ่1 คร้ัง เพิ่มขึ้น

สมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพิ่มประสทิธภิาพและ จดัฝึกอบรมทบทวนอาสา 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนผู้เขา้รับ อาสาสมคัรปอ้งกนั ส านกัปลดั

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย การเรียนรู้ในการปฏบิตัิ สมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย การอบรม ภยัฝ่ายพลเรือน งานปอ้งกนัฯ

พลเรือน (อปพร.) งานดา้นปอ้งกนัและ พลเรือน (อปพร.) ปลีะ 1 (อปพร.) มี

บรรเทาสาธารณภยัให้ คร้ัง ประสทิธภิาพเพิ่ม

กบัอาสาสมคัรปอ้งกนั มากขึ้น

ภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) 

7 โครงการรณรงคล์ดอุบตัทิาง เพื่อปอ้งกนัและลด จดัตัง้ศนูย์อ านวยการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนอุบตัเิหตุ ประชาชนไดรั้บความ ส านกัปลดั

ถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ อุบตัเิหตชุว่งเทศกาล ปอ้งกนั และลดอุบตัเิหตุ ที่เกดิขึ้นในพื้นที่ สะดวกและปลอดภยั งานปอ้งกนัฯ

ปใีหม่ ทางถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ ในการสญัจร
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการชว่ยเหลอืประชาชน เพื่อชว่ยเหลอืประชาชน ประชาชนในพื้นที่ต าบล 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนผู้ไดรั้บ ประชาชนมคีณุภาพ ส านกัปลดั

ตามอ านาจหนา้ที่ของ ผู้ประสบสาธารณภยั สมอพลอื ความชว่ยเหลอื ชวีิตที่ดี งานปอ้งกนัฯ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เพื่อชว่ยเหลอืดา้นการ

สง่เสริมพัฒนาคณุภาพ

ชวีิต

เพื่อชว่ยเหลอืปอ้งกนั

และระงับโรคตดิตอ่

9 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ จดัฝึกอบรมทบทวนชุด 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     จ านวนผู้เขา้รับ ชุดปฏบิตักิารจติ ส านกัปลดั

ปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัิ และการเรียนรู้ในการ ปฏบิตักิารจติอาสาภยั การอบรม อาสาภยัพบิตั ิ งานปอ้งกนัฯ

ประจ าองคก์รปกครองสว่น ปฏบิตังิานดา้นปอ้งกนั พบิตั ิประจ า อปท. ปลีะ ประจ า อปท. มี

ทอ้งถิ่น และบรรเทาสาธารณภยั 1 คร้ัง ประสทิธภิาพเพิ่ม

ใหก้บัชุดปฏบิตักิารจติ มากขึ้น

อาสาภยัพบิตัปิระจ า

อปท.
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       1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจดัท าปา้ยประชา เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้ จดัท าปา้ยประชาสมัพันธ์ 18,000       18,000       18,000       18,000       18,000       จ านวนปา้ยที่ ประชาชนปลอดภยั ส านกัปลดั

สมัพันธ์ เร่ืองการปอ้งกนัภยั ที่ จ านวน 6 ปา้ย ด าเนนิการ จากสาธารณภยัที่ งานปอ้งกนัฯ

อาจเกดิขึ้น เกดิขึ้น

11 การปอ้งกนัและระงับโรค เพื่อปอ้งกนั และระงับ อบรมความรู้ใหแ้ก ่ปชช. 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ไมม่ผู้ีตดิเชื้อ ไมม่โีรคระบาดใน ส านกัปลดั

ตดิตอ่ โรคตดิตอ่ไวรัสโคโรนา่ ในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ ไวรัสโคโรนา่ พื้นที่ งานปอ้งกนัฯ

และโรคตดิตอ่อื่นๆ และจดัท าวัสด ุอุปกรณ์ และโรคระบาด

ในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ อื่นๆ

12 คา่จดัซื้อกลอ้งวงจรปดิ CCTV เพื่อความปลอดภยัใน ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิต าบล 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนกลอ้ง ประชาชนมคีวาม ส านกัปลดั

ชวีิตและทรัพย์สนิ สมอพลอื ปลอดภยัในการ งานปอ้งกนัฯ

ใชช้วีิตประจ าวัน
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนบัสนนุการด าเนนิงานของ เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บการ เดก็ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนเดก็ เดก็ไดรั้บการพัฒนา ส านกัปลดั

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ พัฒนาความพร้อมกอ่น ศนูย์พัฒนา ความพร้อมในการ

เขา้สูป่ฐมวัย เดก็เลก็ฯ ศกึษา

2 สนบัสนนุอาหาร (เสริมนม) เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บสาร เดก็ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็และ 182,039     182,039     182,039     182,039     182,039     จ านวนเดก็ที่ได้ เดก็มสีขุภาพพลา ส านกัปลดั

อาหารครบถว้น เดก็โรงเรียนวัดหว้ยเสอื รับอาหาร นามยัสมบรูณ์

(เสริมนม) แข็งแรง

3 ชุมชนแหง่การเรียนรู้ตาม เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ ที่อา่นหนงัสอืพมิพป์ระจ า 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       หนงัสอืพมิพ์ ประชาชนไดรั้บขอ้มลู ส านกัปลดั

อัธยาศยั ขอ้มลูขา่วสารอย่าง หมูบ่า้น, ที่ท าการ อบต. ขา่วสาร และความรู้

เพยีงพอ ตา่งๆ อย่างเพยีงพอ

4 สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการ เพื่อใหเ้ดก็รับการพัฒนา เดก็ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 200,945     200,945     200,945     200,945     200,945     เดก็ศนูย์พัฒนา เดก็ไดรั้บการพัฒนา ส านกัปลดั

บริหารสถานศกึษา ดา้นตา่งๆ เดก็เลก็ฯ ความพร้อมในการ

ศกึษา

5 สนบัสนนุครูอัตราจา้ง เพื่อสง่เสริมการเรียน โรงเรียนวัดหว้ยเสอื 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     1 อัตรา นกัเรียนมคีณุภาพ ส านกัปลดั

การสอน ทางการศกึษามากขึ้น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 อุดหนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บสาร โรงเรียนวัดหว้ยเสอื 294,000     294,000     294,000     294,000     294,000     จ านวนนกัเรียน เดก็มสีขุภาพพลานามยั ส านกัปลดั

อาหารครบถว้น แข็งแรง สมบรูณ์

7 บา้นหลงัเลกิเรียน เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ให้ เดก็นกัเรียนต าบลสมอพลอื 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       เดก็ และ เดก็นกัเรียนมคีวามรู้ ส านกัปลดั

แกเ่ดก็ เยาวชน เยาวชน จ านวน ความเขา้ใจวิชาเรียน

40 คน มากขึ้น

8 โครงการจดังานวันเดก็ เพื่อใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก จดังานวันเดก็ที่ท าการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนเดก็เขา้ เดก็และผู้ปกครองมี ส านกัปลดั

แหง่ชาติ ตามกจิกรรมของเดก็ อบต. ร่วมกจิกรรม ความสขุ ความพอใจ

9 โครงการสง่เสริมเดก็เลก็เขา้ เพื่อใหเ้ดก็ไดแ้สดงความ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนกจิกรรม เดก็เลก็ที่ไดรั้บการ ส านกัปลดั

ร่วมการแขง่ขันทกัษะทาง คดิเหน็ และกลา้แสดง สมอพลอื 1 คร้ัง พัฒนามากขึ้น

วิชาการ ออก

10 โครงการจดัท าร้ัวศนูย์พัฒนา เพื่อใหเ้ดก็อยู่ในสถานที่ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล − − 100,000     − − ร้ัวที่ไดม้าตรฐาน เดก็เลก็มคีวาม ส านกัปลดั

เดก็เลก็ ที่ปลอดภยัในการเรียน สมอพลอื ปลอดภยัเวลาท า

และจดักจิกรรม กจิกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแหเ่ทยีนเขา้พรรษา เพื่ออนรัุกษ ์และด ารงไว้ แหเ่ทยีนเขา้พรรษา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       แหเ่ทยีน ประชาชนมสีว่น และ ส านกัปลดั

ซึ่งประเพณี จ านวน 3 วัด 1 คร้ัง อนรัุกษว์ัฒนธรรม

ประเพณี

2 โครงการจดักจิกรรมสบืสาน เพื่อเปน็การคงไว้ซึ่ง สง่เสริมการจดักจิกรรมใน 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 2 คร้ัง ประเพณี วัฒนธรรม ส านกัปลดั

วัฒนธรรม ประเพณีไทย ประเพณี การท าบญุ การเวียนเทยีน คงอยู่คูก่บัศาสนาสบื

และวันส าคญัทางศาสนา ตอ่ไป

3 โครงการจดักจิกรรมวัน เพื่อเปน็การฟื้นฟู จดักจิกรรมในวันสงกรานต์ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้ ประเพณีสงกรานตม์ี ส านกัปลดั

สงกรานต ์และวันครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกจิกรรม การสบืทอดตอ่ไป

4 อุดหนนุการจดัการแขง่ขันวัว เพื่อเปน็การสง่เสริม อุดหนนุงบประมาณในการ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวน 1 คร้ัง สบืสานประเพณี ส านกัปลดั

เทยีมเกวียน อ าเภอบา้นลาด ประเพณี การแขง่ขันวัว จดังานแขง่ขันวัวเทยีม วัวเทยีมเกวียน

เทยีมเกวียน เกวียน

5 อุดหนนุการจดังานพระนคร เพื่อสนบัสนนุการจดั อุดหนนุงบประมาณในการ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวน 1 คร้ัง สบืสานวัฒนธรรมของ ส านกัปลดั

ครีีเมอืงเพชร กจิกรรมขบวนแห ่ในงานจดัขบวนแหง่านพระนคร คนเพชรบรีุ

พระนครครีีเมอืงเพชร ครีีเมอืงเพชร

       1.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 



ของอ าเภอบา้นลาด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 การจดังานลานวัฒนธรรม เพื่อสนบัสนนุ สง่เสริม อุดหนนุการจดังานลาน 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       1 คร้ัง อนรัุกษศ์ลิป ส านกัปลดั

อ าเภอบา้นลาด และอนรัุกษศ์ลิป วัฒนธรรมอ าเภอบา้นลาด วัฒนธรรม อ าเภอ

วัฒนธรรมของต าบล บา้นลาด

และอ าเภอ

7 พัฒนาโบราณสถานวัดกลาง เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ จดักจิกรรมการพัฒนาท า 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน โบราณสถานมคีวาม ส านกัปลดั

โบราณสถาน และ สะอาดโบราณสถาน นกัทอ่งเที่ยว สะอาด และเปน็แหลง่

สง่เสริมการทอ่งเที่ยว จ านวน 2 คร้ัง ทอ่งเที่ยว

8 ปรับปรุงภมูทิศัน ์ทา่น้ า เพื่อปรับปรุงเปน็แหลง่ ปรับปรุงภมูทิศัน์ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  จ านวน เปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว ส านกัปลดั

วัดทา่ไชยศริิ ทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยว เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

9 ปรับปรุงบ ารุงรักษาสนาม เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน ซอ่มแซมบ ารุงรักษาสนาม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       สนามกฬีา ประชาชนมสีนามกฬีา ส านกัปลดั

กฬีา ที่ออกก าลงักาย กฬีา ต าบล เพยีงพอในการออก

ก าลงักาย

จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ครอบครัวอบอุน่ใจในการใช้ เพื่อใหค้รอบครัวมคีวาม จดัฝึกอบรมกลุม่เปา้หมาย 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 1 คร้ัง ครอบครัวไทยมี ส านกัปลดั

ชวีิตคู่ สขุ ความอบอุน่ คณุภาพชวีิตที่ดี

2 โครงการเดนิรณรงคต์อ่ตา้น เพื่อสร้างความสมัพันธ์ จดักจิกรรมสมัพันธ ์และ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน 1 คร้ัง เดก็และสตรีมคีวาม ส านกัปลดั

ความรุนแรงตอ่เดก็ และสตรี ที่ดขีองคนในชุมชน เดนิรณรงค์ เปน็อยู่ที่ดี

3 เยาวชนอาสาพัฒนาสงัคม เพื่อเปน็การปลกูฝังให้ ฝึกอบรมและจดักจิกรรม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 1 คร้ัง เดก็และเยาวชนเปน็ ส านกัปลดั

เยาวชนมจีติอาสาพัฒนา ใหส้ภาเดก็ และเยาวชน คนดขีองสงัคม

สงัคม

4 โครงการตน้กลา้ท าความดี ปลกูจติส านกึใหเ้ดก็ ฝึกอบรม จดักจิกรรม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 1 คร้ัง เดก็และเยาวชนเปน็ ส านกัปลดั

เยาวชนดา้นความรัก และการปฏบิตัิ คนดขีองสงัคม

ชาต ิศาสนา และท า

ประโยชนเ์พื่อสว่นรวม

5 โครงการจดัท าประชาคม เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่น จดัท าประชาคมหมูบ่า้นใน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวน 1 คร้ัง อบต. สามารถจดัท า ส านกัปลดั

หมูบ่า้น ร่วมในการวางแผน การจดัท าแผนทอ้งถิ่น แผนพัฒนาไดต้าม

ทอ้งถิ่น และบรูณาการแผนชุมชน ความตอ้งการ และ

       1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 



ปญัหาของชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการประชาชนมสีว่นร่วม เพื่อใหก้ารบริหารงาน แตง่ตัง้ตวัแทนชุมชนในการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนคนใน การจดัซื้อ จดัจา้งมี ส านกัปลดั

ในการจดัซื้อ จดัจา้ง ทอ้งถิ่นมคีวามโปรงใส จดัซื้อ จดัจา้ง การแตง่ตัง้ ความโปร่งใส ตรวจ

ตรวจสอบได้ สอบได้

7 อบรมสง่เสริมกลุม่อาชพี เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชพี อบรมกลุม่สตรี, ผู้สงูอายุ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนคนที่ ประชาชนมอีาชพีเสริม ส านกัปลดั

เสริม ผู้ดอ้ยโอกาส, ผู้บริหาร, เขา้รับการอบรม และมรีายไดเ้พิ่มขึ้น

เยาวชน

8 อบรมความรู้เร่ืองเศรษฐกจิ เพื่อใหป้ระชาชนพึ่งพา อบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนคนที่ ประชาชนน าแนวทาง ส านกัปลดั

พอเพยีง ตนเองได้ ประชาชนตามแนวทาง เขา้รับการอบรม การด าเนนิงาน

เศรษฐกจิพอเพยีง 100 คน เศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใชใ้นชวีิต

9 โครงการบา้นนา่อยู่ ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่น จดักจิกรรมท าความสะอาด 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ความสะอาด ชุมชนนา่อยู่ นา่อาศยั ส านกัปลดั

ร่วมใจถนนใสสะอาด ร่วมในการรักษาความ หมูบ่า้น ชุมชน ของชุมชน

สะอาดหมูบ่า้น ชุมชน

10 อบรมสร้างจติส านกึในการ เพื่อลดปริมาณขยะและ อบรมประชาชนทกุครัวเรือน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนครัวเรือน ชุมชนนา่อยู่ ประชาชน ส านกัปลดั

       1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ขยะอนิทรีย์มปีระโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะและ ฝึกอบรมใหป้ระชาชนรู้วิธี 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวน 1 คร้ัง ปริมาณขยะใน ส านกัปลดั

น ามาท าปุย๋อนิทรีย์ ท าปุย๋หมกัจากขยะในครัว ชุมชนลดลง

เรือน

12 โครงการรณรงคก์ารจดัการ เพื่อลดปริมาณขยะใน รณรงคป์ระชาสมัพันธข์ยะ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน 2 คร้ัง ปริมาณขยะใน ส านกัปลดั

ขยะมลูฝอย พื้นที่ ดว้ยตนเองทกุหมูบ่า้น ชุมชนลดลง

13 โครงการพัฒนาสตรี และเสริมเพื่อสง่เสริมใหส้ตรีมบีท อบรมแมบ่า้นสตรีในหมูบ่า้น 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้ ครอบครัวมคีวามมั่น ส านกัปลดั

สร้างของครอบครัว บาทในครอบครัว และ ทัง้ 6 หมูบ่า้น อบรม คง มคีวามสขุในการ

สงัคม ด าเนนิชวีิต

14 โครงการสง่เสริมความรู้เร่ือง เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองสทิธิ อบรมสตรีในหมูบ่า้นทัง้ 6 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้เขา้ สตรีเขา้ใจสทิธขิอง ส านกัปลดั

การพทิกัษเ์พื่อคุม้ครองสทิธิ ของสตรี หมูบ่า้น อบรม ตนเอง

สตรี

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใหค้วามรู้แก่ สตรีในวัยเจริญพันธุ์ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้เขา้ สตรีสามารถดแูล ส านกัปลดั

สขุภาวะ และสทิธอินามยั ประชาชนที่เขา้ร่วม อบรม ตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง

การเจริญพันธุข์องสตรี โครงการ หรือกจิกรรม ท ากจิกรรม

       1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 
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2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการสง่เสริมการมสีว่น เพื่อใหส้ตรีมบีทบาทของ สตรีภายในต าบลทัง้ 6 หมู่ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้เขา้ สตรีเขา้มามบีทบาท ส านกัปลดั

ร่วมของสตรีในการเมอืง การเมอืงมากขึ้น อบรม ทางการเมอืงทอ้งถิ่น

ท ากจิกรรม

17 จดัประชาคมต าบล เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่น ผู้เขา้ร่วม จ านวน 50 คน 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนเขา้มามี ส านกัปลดั

ร่วมในการพัฒนา สว่นร่วมในการพัฒนา

       1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเย่ียมบา้นผู้ปว่ย เพื่อเปน็ก าลงัใจใหก้บั เย่ียมบา้นผู้ปว่ยตดิเตยีง, 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้ปว่ย ผู้ปว่ยไดม้กี าลงัใจ ส านกัปลดั

ตดิเตยีง, ผู้สงูอายุ, ผู้พกิาร ผู้ปว่ย ผู้พกิาร, ผู้สงูอายุ ชวีิตที่ดขีึ้น

2 โครงการจดัหาและซอ่มแซม เพื่อใหผู้้พกิารสามารถ จดัหาและซอ่มแซมอุปกรณ์ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนอุปกรณ์ ผู้พกิารมคีณุภาพชวิิต ส านกัปลดั

อุปกรณ์ส าหรับผู้พกิาร ใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ย่าง ส าหรับผู้พกิาร ที่จดัหาและ ที่ดขีึ้น

สะดวก ซอ่มแซม

       1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคมุและปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัและควบคมุ พน่หมอกควันยุงลายในพื้นที่ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนคร้ังที่ ประชาชนในต าบลไม่ ส านกัปลดั

โรคไขเ้ลอืดออก โรคไขเ้ลอืดออก ระบาด พน่หมอกควัน เปน็ไขเ้ลอืดออก

2 To Be Number One เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชนมี อบรมและจดักจิกรรม 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวน 1 คร้ัง เดก็และเยาวชนไม่ ส านกัปลดั

ความรู้เกี่ยวกบัยา รณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ เกี่ยวขอ้งกบัยา

เสพตดิ เสพตดิ

3 โครงการสตัว์ปลอดโรค คน เพื่อปอ้งกนัเกดิโรคพษิ จดัท าวัคซนีปอ้งกนัโรค 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       สนุขั แมว จ านวน ไมม่โีรคพษิสนุขับา้ใน ส านกัปลดั

ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ สนุขับา้ พษิสนุขับา้ 1,200 ตวั พื้นที่

ตามพระปณิทานศาสตรา

จารย์ ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกู

เธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อัครราชกมุารี

4 โครงการพัฒนาศกัยภาพ เพื่อใหผู้้น าชุมชน และ ผู้น าชุมชน และ อสม. 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       จ านวนผู้เขา้รับ ประชาชนในหมูบ่า้น ส านกัปลดั

ผู้น าชุมชน และ อสม. อสม. มคีวามรู้ ความ ประจ าหมูบ่า้น การฝึกอบรม ไดรั้บการดแูล

เขา้ใจในการปฏบิตังิาน 60 คน เบื้องตน้อย่างทั่วถงึ

       1.7 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

แบบ ผ 02 



ดา้นสาธารณสขุมลูฐาน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 สง่เสริมสขุภาพปากในเดก็ เพื่อปอ้งกนัฟันผุ และรู้ เดก็ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวน 1 คร้ัง เดก็มสีขุภาพชอ่งปาก ส านกัปลดั

กอ่นวัยเรียน วิธดีแูลปาก ที่ดี

6 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรค เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม เดก็ เยาวชน ประชาชน 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 1 คร้ัง ไมม่ผู้ีตดิเชื้อเอดส์ ส านกัปลดั

เอดส์ รู้ ความเขา้ใจในการ ทั่วไป

ปอ้งกนัโรคเอดส์

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัการตดิยา ประชาชนทั่วไป นกัเรียน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนกจิกรรม ไมม่ผู้ีเสพยา และผู้ ส านกัปลดั

ปญัหายาเสพตดิ และแพร่ระบาดของยา นกัศกึษา ขายยาเสพตดิ

เสพตดิ

8 โรงเรียนผู้สงูอายุ เพื่อสนบัสนนุสง่เสริม ผู้สงูอายุ 60 ปขีึ้นไป 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวน 30 คน ผู้สงูอายุไดรั้บการ ส านกัปลดั

กจิกรรมของโรงเรียนผู้ เรียนรู้อย่างทั่วถงึ

สงูอายุ

9 วัยเรียน วัยใส หว่งใยสขุภาพ เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน รู้ จดัฝึกอบรมเดก็ เยาวชน 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       เดก็ เยาวชน เดก็ เยาวชน มี ส านกัปลดั

จกัดแูลสขุภาพตนเอง เชงิปฏบิตักิาร ในการดแูล 6 หมูบ่า้น คณุภาพชวีิตที่ดี

สขุภาพ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.7 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 อุดหนนุสว่นราชการในการ เพื่อปอ้งกนั และแกไ้ข ประชาชนโดยทั่วไป 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนกจิกรรม ไมม่ผู้ีเสพและผู้ขาย ส านกัปลดั

ปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหา ปญัหายาเสพตดิ ยาเสพตดิ

ยาเสพตดิ

11 อุดหนนุตามแนวทางโครงการ เพื่อสนบัสนนุตาม อุดหนนุหมูบ่า้นใหด้ าเนนิ 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     จ านวนประชาชน ประชาชนมคีณุภาพ ส านกัปลดั

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ โครงการพระราชด าริ การตามโครงการ 6 หมู่ ที่เขา้ร่วม ชวีิตที่ดขีึ้น

โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตและคุ้มครองทางสังคม

       1.7 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
จะได้รับ

แบบ ผ 02 
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